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STRONA 1 

S T R  S Z P R Y C H A  
SZPRYCHA WOKÓŁ KOSZALINA – 4.09.2021 R. 

 

Fot.: 1 - załadunek rowerów w Kobylnicy 

ABC RAJDU ROWEROWEGO 

Załadunek rowerów w dniu wyjazdu, czyli 4 

września 2021 r. w Kobylnicy na ul. Wodnej 20, 

od godziny 6:00 do 6:50. Wyjazd o godz. 7:00, 

przyjazd do Koszalina na godzinę 8:00. Transport 

sprzętu i uczestników odbędzie busem marki 

Mercedes, który posiada 20 miejsc i jest to rów-

nież maksymalna liczba uczestników rajdu rowe-

rowego. 

Wpłaty potwierdzające udział (100 zł) uiszczamy 

po otrzymaniu informacji, o uzbieraniu się mini-

malnej liczby uczestników. Stowarzyszenie nie 

zwraca darowizn, nie ma też obowiązku szukania 

zastępstwa za osoby, które dokonają wpłat i zre-

zygnują z udziału w rajdzie rowerowym. 

ZDOBĄDŹ ODZNAKĘ ROWEREM WOKÓŁ 

KOSZALINA 

 

Fot.: 2 - odznaka PTTK 

Przejechanie całej trasy daje możliwość uzyska-

nia odznaki PTTK. W jaki sposób ją zdobyć? Po-

twierdzenie poszczególnych odcinków przeje-

chanych i przejazdów przez punkty kontrolne na-

leży dokonywać poprzez zbieranie pieczęci we 

własnym zeszycie lub w książeczce KOT PTTK. 

Szczegóły znajdują się na stronie lokalnej organi-

zacji pozarządowej. 

ŚNIADANIE NA DOBRY POCZĄTEK 

Doświadczeni rowerzyści wiedzą, że każdy wy-

siłek wymaga zdrowego posiłku. Dlatego też za-

nim wyruszymy długą i wymagającą trasę, 

wspólnie rozpoczniemy przygodę od śniadania 

w Barze Przerwa. W tej samym miejscu zakoń-

czymy rajd rowerowy obiadokolacją. 

 

Fot.: 4 - Koszalin – uczestnicy II rajdu rowerowego „Szprycha wokół Koszalina” – 14.06.2014 r. 

Urokliwa Ziemia Koszalińska 

KIERUNEK KOSZALIN 

Centrum Koszalina znajduje się około 8 km 

w linii prostej od Bałtyku. Najwyższy szczyt na 

całym Pobrzeżu Południowobałtyckim, czyli 

Góra Chełmska, liczy 136 m n.p.m., a ze wzglę-

dów historycznych występuje też pod nazwą 

Krzyżanki. Druga pod względem wysokości 

kulminacja masywu, nazywana Krzywogórą, 

osiąga 133 m n.p.m., nieopodal drogi nr 206 

Koszalin-Polanów. Koszalin leży pomiędzy 

przybrzeżnym Jeziorem Jamno (2,2 ha) oraz ty-

powym dla moreny dennej jeziorem Lubiatow-

skim (265,1 ha), w dorzeczu niewielkich rzek 

zlewni Morza Bałtyckiego – uchodzącej do Ja-

mna Dzierżęcinki i Unieści oraz wpadającej do 

Radwi rzeki Czarnej. 

NAD MORZE  

Z Koszalina pojedziemy przez Mścice do Miel-

na. Gmina Mielno to popularny nadmorski re-

gion turystyczny, który co roku odwiedza wielu 

turystów z kraju i z zagranicy. 

 

Fot.: 5 – Mielno – II rajd rowerowy z 14.06.2014 r. 

Jego zaletą jest wyjątkowy klimat, wspaniałe 

plaże, bujna roślinność oraz wiele dodatkowych 

atrakcji w każdej z pięknych miejscowości. 

Gmina Mielno to ponad 25 km linii brzegowej 

z szerokimi, piaszczystymi plażami i licznymi 

miejscowościami o różnej charakterystyce, 

dzięki czemu na udany wypoczynek w tym re-

gionie mogą liczyć zarówno seniorzy, rodziny 

z dziećmi, jak i studenci. Największą popular-

nością cieszą się Mielno i Unieście, coraz czę-

ściej jednak turyści doceniają także uroki mniej-

szych osad, takich jak Mielenko, Łazy, Sarbi-

nowo, Gąski, Chłopy. 

JEZIORO JAMNO  

Atrakcją tej części gminy jest jezioro Jamno 

i Kanał Jamneński łączący jezioro z morzem. 

W tej okolicy bardzo chętnie odpoczywają ama-

torzy wędkarstwa, bo Jamno uchodzi za dobre 

wędkarskie łowisko. 

 

Fot.: 9 – Jezioro Jamno – I rajd rowerowy z 18.09.2012 r. 
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Fot.: 8 - Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – ok. 115 km 

Przyjeżdżają tu także pasjonaci sportów wodnych 

takich jak windsurfing, kajakarstwo, żeglarstwo. 

Jezioro Jamno stwarza idealne warunki do ich 

uprawiania. 

Powoli zaczniemy się oddalać od jeziora, jeszcze 

miejscowość Osieki. Najbardziej zauważalnym 

zabudowaniem jest wysoka wieża, która stanowi 

część ceglanego gotyckiego kościółka z XIV w. 

Dalej pojedziemy przez Rzepkowo i Iwięcino. 

Jedna z kilku tzw. wiosek tematycznych na Po-

morzu. Ze względu na niezwykłe XVII-wieczne 

malowidło Sądu Ostatecznego w tutejszym ko-

ściele zwana jest wioską końca świata. Gotycka 

świątynia pw. Matki Boskiej Królowej Polski 
jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem we 

wsi. Wzniesiono ją w XIV w. z inicjatywy cyster-

sów z klasztoru w Bukowie Morskim z cegły i ka-

mieni polnych w stylu tzw. gotyku pomorskiego. 

Prawdziwą ozdobą świątyni jest masywna wieża 

przykryta spiczastym hełmem krytym gontem. 

Uważny obserwator zauważy, że hełm jest lekko 

nachylony w kierunku zachodnim. Był to celowy 

wybieg, który wykonano w celu ochrony wieży 

przed zawaleniem na skutek częstych sztormo-

wych wiatrów wiejących tu nader często z tego 

właśnie kierunku. 

 

Fot.: 3 - Iwięcino - gotycka świątynia pw. Matki Boskiej Królowej 

Polski z XIV w. – II rajd rowerowy z 2014 r. 

Rowerami skierujemy się na miejscowość Wier-

ciszewo, a następnie Karnieszewice, gdzie za-

trzymały się na dłużej oglądając niezwykły 

Ogród Botaniczny – Arboretum w Karniesze-

wicach. Na terenie Ogrodu znajduje się głaz pa-

miątkowy z wyrytą datą 1881 r. i napisem „Pom-

mern Forst Verein”, postawiony z okazji Zjazdu 

Pomorskiego Towarzystwa Leśnego. Właśnie tę 

datę przyjmuje się jako początek funkcjonowania 

Arboretum.  

Ogród Botaniczny zajmuje współcześnie o-

bszar około 19 ha, przy czym kolekcje groma-

dzone są na powierzchni 4,80 ha w starej części 

ogrodu, który udostępniony jest dla zwiedzają-

cych. Arboretum w Karnieszewicach słynie 

z okazałych daglezji zielonych (Pseudotsuga 

menziesii (Mirb.) Franco), których wysokość 

sięga nawet 48 m. Wyjątkowo urokliwa jest 

aleja utworzona z tych drzew. Stojąc pomiędzy 

stuczterdziestoletnimi okazami można wyobra-

zić sobie północnoamerykański las złożony 

z tych olbrzymów. 

 

Fot.: 6 - Arboretum w Karnieszewicach - II rajd rowerowy 

z 2014 r. 

Ruszamy dalej przez teren leśny do miejsco-

wości Sieciemin, nad którą góruje kościół para-

fialny pw. NSPJ z XIX w., neogotycki, zbudo-

wany z cegły. Ponownie wkraczamy na leśne 

drogi i jedziemy przez miejscowości Przytok, 

Szczeglino, Węgorzewo Koszalińskie, Masz-

kowo, Policko, Wyszebórz, Manowo i przejeż-

dżając drogę krajową nr 11 będziemy jechać 

drogą asfaltową przez las dojeżdżając do Strze-

kęcina. To jedno z najbardziej wyjątkowych 

miejsc zachodniego Pomorza, to malowniczo  

 

Fot.: 7 - Strzekęcino - Bursztynowy Pałac - rajd rowerowy 

z 2012 r. 

położony kompleks hotelowy otoczony przez 

starannie utrzymany park krajobrazowy. Bursz-

tynowy Pałac jest miejscem przeplatania się 

bogatej historii z nowoczesnością i wysokim 

komfortem. 

 

Fot.: 10 - urokliwe Laski Koszalińskie - rajd rowerowy z 2012 

r. 

Ruszamy dalej w kierunku miejscowości Du-

nowo, Laski Koszalińskie a następnie do miej-

scowości Parnowo, gdzie zatrzymamy się na 

dłuższą chwilę przed pałacem. Usytuowany jest 

bezpośrednio nad brzegiem jeziora Parnow-

skiego, otoczony XIX-wiecznym zabytkowym 

parkiem krajobrazowym. Obok pałacu znajduje 

się zabytkowy spichlerz z wieżyczką z końca 

XIX wieku. 

 

Fot.: 11 - Parnowo - XIX wieczny pałac nad Jeziorem Parnow-

skim - rajd rowerowy z 2012 r. 

Zbliżamy się do końca rajdu rowerowego. Przed 

nami jeszcze miejscowości: Popowo, Dobre 

i Stoisław znany z największych w regionie za-

kładów zbożowych „Młyny Stoisław”. 

 

Fot.: 12 - Młyny Stoisław - zabytkowa maszyna - rajd rowerowy 

z 2012 r. 

PODRÓŻ ZATOCZYŁA KOŁO 

Przed nami miejscowość Mścice, którą mijali-

śmy z samego rana. Pozostało nam jeszcze 7 km 

do przejechania drogą rowerową do Koszalina. 

ZAKOŃCZENIE 

Rajd rowerowy kończymy w tym samy miejscu, 

gdzie zaczęliśmy, by o godz. 20:00 udać się do 

Baru Przerwa, gdzie podczas obiadokolacji 

będziemy wspominać przeżyty wspólnie dzień. 

Około godziny 21:00 wyruszymy busem w dro-

gę powrotną do Kobylnicy. 

Opracował: Wojciech Kleban 
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